
 

Svenska Kiger & Mustangföreningen –  

Jessica Monasdotter 

 

Vi presenterar SKIMs ordförande Jessica Monasdotter och tar reda på varför det 

blev just denna ras för henne: 

 

"Varför blev det just rasen Kigermustang? 

Kigermustangen väckte mitt intresse redan 2010 när jag läste en artikel om Tomas 

Lidén och hans hästar. Där var starten, jag föll för kigermustangens starka 

personligheter, mångsidighet och deras stabila psyke och att de sedan är otroligt 

sociala men såklart även för deras skönhet. 

 

 

 

Vad är det bästa med rasen?  

Mångsidig och en trevlig allroundhäst där du kan rida allt ifrån beridet bågskytte 

till dressyr, körning eller varför inte valla korna. Att Kigermustangen är väldigt 

social och lättlärd gör att det också blir väldigt roligt att trickträna dem. 



 

 

Vad har du/ni för hästar just nu? 

Team kigers hästar består av en avelshingst Bayo Altivo  

7 avelsston varav två är i USA för att betäckas nu i vår, för att sedan importeras i 

december. De övriga stona är Diamond, Kakan, Rosie, Teza och Tasa samtliga 

är dräktiga och väntas föla nu i mars/april.  

Vi har 1 valack, SilverBullet som nu blir 5 år och är en livmodersimport. 

 

 

 



Mål inom det närmaste? 

Jag arbetar ständigt med att se över mitt avelsprogram, vilka blodslinjer som finns 

och vad som behövs tillföras. Därav är valet av dessa två ston som importeras i år 

vildfångade och fångades in 2007och som kommer betäckas med en varsin 

obesläktad hingst som fångades in 2015. Detta gör att jag får in nytt blod att jobba 

vidare med.  

Att jag sedan får köpare på mina föl redan vid dygn 40 i dräktigheten har blivit ett 

kvitto på mitt avelsprogram och år av arbete och investeringar, vilket är väldigt 

roligt och det motiverar mig att arbeta vidare. Att nätverka, knyta kontakter och 

ha samarbetspartners är a och o. Därför jobbar jag även utanför Sveriges gränser. 

Med en så liten ras som Kigermustangen är i Sverige så ligger mycket av arbetet 

på marknadsföring, allt ifrån de sociala medierna till det personliga mötet.  

Jag har en mycket positiv känsla för Kigermustangens framtid i Europa." 

 


